
 

 

 

Director Esportiu:                    

RICARD NOTARIO  

Coordinador Tècnic: 

ARNAU MORAGAS 

 

 

 

 

Del 15 al 19 de Juliol de 2019   Categories: ESCOLA – PRE-BENJAMÍ– BENJAMÍ – ALEVÍ  

Del 22 al 26 de Juliol de 2019  Categories: ESCOLA – PRE-BENJAMÍ– BENJAMÍ – ALEVÍ  

 

Inscripcions i tota la info a:  

- www.chvs.cat/inscripció-activitat 

- Tlf: 628.215.299 (Arnau M.) 

- inscripcions@chvs.cat 

 

Col·labora:  

 

 

http://www.chvs.cat/inscripció-activitat
mailto:inscripcions@chvs.cat


OBJECTIUS CAMPUS: 

- Aplegar tot un col·lectiu de jugadores i jugadors d’hoquei patins per aprendre i gaudir 

l’hoquei patins, amb entrenadors, formadors i jugadors d’hoquei patins qualificats per 

impartir la formació tècnica, tàctica, física i psicomotriu adient per cada etapa del 

procés de formació dels jugadors. 

- Combinar aquesta formació amb activitats lúdiques i de lleure tals com piscina i jocs a 

l’aire lliure, així com altres activitats. 

- Gaudir de la convivència amb jugadors/es del club i d’altres d’arreu, aprenent els 

valors de l’esport tals com el respecte, la fraternitat, l’humilitat i la col·laboració. 

- Generar entrenaments de qualitat on els jugadors i jugadores no només gaudeixin de 

la pràctica de l’hoquei patins, sinó que assoleixin l’aprenentatge que transmetrem els 

entrenadors als participants del campus. 

 

 

COORDINACIÓ: 

- Arnau Moragas: responsable tècnic de la base del C.H. Vila-seca, 

jugador del 1r equip del club i entrenador nacional d’hoquei patins.  

 

ENTRENADORS:   

- Joan Marsal “tito”: entrenador autonòmic d’hoquei patins i del C.H. Vila-seca. 

- Pol Pàmies: jugador del 1r equip i entrenador del C.H. Vila-seca. 

- Marc Vergés: jugador del 1r equip i entrenador del C.H. Vila-seca. 

- Koyi Nogueira: entrenador de porters de la base.  

- Marc Ollé: jugador del 1r equip del HRC Monza d’Itàlia, ex-entrenador categories base 

Reus Deportiu, ex-jugador Reus Deportiu. 

 

 

 



OBJECTIUS TÈCNICS DELS ENTRENAMENTS (per categories): 

ESCOLA: 

- Aprenentatge del patinatge específic d’hoquei patins, mitjançant jocs, circuits i 

exercicis. 

- Inicialització a l’ús de l’estic. 

INICIACIÓ: 

- Perfeccionament del patinatge específic d’hoquei patins, mitjançant jocs, circuits i 

exercicis. 

- Inicialització i introducció de diferents moviments tècnics amb l’estic i la bola. 

PRE-BENJAMÍ: 

- Combinació i perfeccionament del patinatge d’hoquei patins i l’ús de l’estic i la bola, 

mitjançant jocs, circuits, estacions i d’altres exercicis. 

- Introducció de la tàctica individual, ensenyament de presa de decisions. 

BENJAMÍ: 

- Combinació i perfeccionament del patinatge d’hoquei patins i l’ús de l’estic i la bola, 

mitjançant jocs, circuits, estacions i d’altres exercicis, a més a més dels moviments 

tècnics com el xut, el remat, etc. 

- Aprenentatge de la tàctica individual, ensenyament de presa de decisions. 

ALEVÍ: 

- Combinació i perfeccionament del patinatge d’hoquei patins i l’ús de l’estic i la bola, 

mitjançant jocs, circuits, estacions i d’altres exercicis, a més a més dels moviments 

tècnics com el xut, el remat, etc. 

- Aprenentatge de la tàctica individual, ensenyament de presa de decisions, introducció 

de la tàctica col·lectiva. 



 

 

 

 

 

 

 

 

HORARI: 

De 9:00 – 9:30 Acollida & ens canviem. 

De 9:30 – 11:30 TECNIFICACIÓ. 

De 11:30 – 12:00 Ens preparem per anar a la piscina & esmorzem. 

De 12:00 - 13:00 piscina. 

De 13:00 – 13:30 Tornada al pavelló. 

De 13:30 – 14:30 Dinar. 

De 14:30 – 15:00 Descans/Esbarjo. 

De 15:00 – 15:30 Ens canviem. 

De 15:30 – 17:00 Partits condicionats d’hoquei patins. 

De 17:00 – 17:30 Dutxa + recollida. 

 

INSTAL·LACIONS: 

Pavelló Municipal D’Esports de Vila-seca (pista 1 & 2). 

Piscina Municipal de Vila-seca (a 50m del Pavelló – caminant per recinte tancat). 

 

MATERIAL NECESSARI: 

- Material per a la pràctica de l’hoquei patins & Roba d’entrenament. 

- Roba de bany per la piscina (+ ulleres, crema solar i xancles).  

- Esmorzar.  



INSCRIPCIONS: 

La inscripció es realitzarà de la següent manera: 

En primer lloc s’enviarà un e-mail a inscripcions@chvs.cat amb les següents dades del 

jugador/a: NOM, COGNOMS, CLUB, CATEGORIA, NOM PARE/MARE, TELÈFON, E-MAIL. Un cop 

rebut el mail, des de l’organització us respondrem confirmant-vos la plaça i com procedir per 

efectuar el pagament. 

- Preu per una setmana:  150€ SOCI 170€ NO SOCI 

- Preu per dos setmanes:  145€ SOCI 165€ NO SOCI 

- Jornada parcial (9:00 – 14:00): 100€ SOCI 110€ NO SOCI 

o Amb dinar: +6€ 

- Dte. per germans jornada complerta: 

o 1 germà: 145€ x germà 

o 2 germans: 140€ x germà 

*Dte. no acumulables      INCLOU: assegurança + DINAR  

El primer dia de Campus, s’haurà de fer entrega del full d’inscripció. Per a poder tramitar 

l’Assegurança Esportiva correctament davant la Companyia d’Assegurances, no s’admetrà cap 

inscripció després del dia 7 de juliol de 2019. 

 

OBSEQUIS ALS PARTICIPANTS: 

- S’obsequiarà a cada participant amb una samarreta commemorativa del Campus. 

- Sortejos i regals de material durant els dies del Campus. 

mailto:inscripcions@chvs.cat


 

CAMPUS D’ESTIU 2018 CLUB HOQUEI VILA-SECA 
         www.chvs.cat/inscripcio-activitat 

       info@chvs.cat 
 
 

 
SETMANA 1 (15 al 19 de juliol 2019)  SETMANA 2  (22 al 26 de juliol 2019) 
 
 
Dades jugador: 
 
Nom i cognoms: 
 
Adreça: 
 
Població:      C.P.: 
 
Telèfon de contacte: 
 
E-mail: 
 
Data de naixement:     D.N.I. nº: 
 
Nº Cat Salut: 
 
Nom del Pare, Mare o Tutor: 
 
Alèrgies/Intol·leràncies: 
 
Posició de joc:  Porter  Jugador   Club 
 
 
 
Autorització dels pares (participació & imatges): 
 
En/Na 
 
amb DNI nº         autoritzo a que el meu fill/filla 
 
          a que participi al Campus d’Estiu del 
C.H. Vila-seca, i pugui aparèixer en fotografies relacionades amb les activitats del campus i del 
club, i amb la pràctica de l’hoquei, en les pàgines web i xarxes socials del C.H. Vila-seca i en 
filmacions destinades a la difusió pública. 
 
 
 
         
       (signatura del pare/mare/tutor) 
 

http://www.chvs.cat/inscripcio-activitat
mailto:info@chvs.cat

